Vacature cultuurprogrammeur & medewerker verhuur
meurkens&meurkens is een verhuurder en ontwikkelaar van broedplaatsen en
bedrijfsverzamelgebouwen.
Wij richten ons op mensen en kleine ondernemers die een tijdelijke of permanente
bedrijfsruimte zoeken. Zo beheren wij onder andere kantoorpanden, een oud
museumdepot, voormalige schoolgebouwen, een boerderij in het oosten van het land en
een prachtige loods met containers in de nieuwe broedplaats Bogotá.
Wij vinden het vooral leuk om mensen met elkaar te verbinden en hebben een passie voor
de creatieve industrie, kunst en cultuur. Met een klein en enthousiast team proberen we van
de 14 gebouwen die we beheren een fijn “thuis” te maken voor alle (startende)
ondernemers, ambachtslieden, kunstenaars, muzikanten die er dagelijks werken.
Per 1 juni 2019 zoeken wij een nieuwe collega die zich gaat bezighouden met de
programmering van de broedplaatsen, de verhuur van ruimtes en het bouwen aan de
community in brede zin.
Cultuurprogrammeur & medewerker verhuur
Grofweg 2 verschillende activiteiten cq. taken die samenkomen.
-

community managing en klantbeheer
culturele programmering

Community managing en klantbeheer:
-

verbinder
online-community opzetten
op de hoogte van de ontwikkelingen in de culturele sector met nadruk op de
Metropoolregio Amsterdam
huurders zoveel mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling
huurdersnetwerk uitbouwen, actief inzetten/benutten
netwerk beheren en bouwen voor de verhuur van ateliers

Culturele programmering:
-

LTS, GinDS en BOGOTÁ, officiële broedplaatsen in de Metropoolregio Amsterdam
(MRA), voorzien/onderhouden van culturele programmering
opzetten van programma per pand
op de hoogte van de ontwikkelingen in de culturele sector met nadruk op de MRA

Overig:
- bijhouden van de sociale media
- ervaring in de culturele sector vereist
- gegevens op juiste manier aanleveren aan de administratie
- consciëntieus werken
- uitgroeien naar waardevolle partner voor onze huurders
- denken over programmering van activiteiten huurders
- standplaats Halfweg
- flexibel inzetbaar
- in principe full-time
- rijbewijs
- sterke affiniteit met kunst en cultuur
- communicatief vaardig
- initiatiefrijk
- geïnteresseerd in mensen
- oplossend vermogen
- open
- hartelijk
Aanbod:
- we zijn een echt familiebedrijf, je wordt in de familie opgenomen
- we betalen netjes
- de mensen (huurders) met wie je te maken krijgt zijn zeer inspirerend
- je zult vrij snel merken dat het zinvol is wat we doen
- groeiend bedrijf, logischerwijze liggen er ook kansen in de toekomst
- zeer goede naam
- zeer plezierige collega's
- functie die wel open staat voor eigen inbreng/vormgeving.

